GÜNCEL:
WADA YÖNETİM KURULU KARARLARI
WADA Yönetim Kurulu, WADA’yı ve temiz sporun geleceğini önemli ölçüde
güçlendirecek önemli kararlar almıştır. Alınan kararlar Talimat’a uygunluğun
gözlenmesini arttırmak, bütçenin arrtırılması ve uygunsuz statüdeki Rusya
Dopingle Mücadele Kurumu’nun bu durumunun devam etmesine yöneliktir.
Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu ( Spor Hareketi ve
Hükümetler Temsilcilerinden eşit olarak oluşan 38 üyeli Kurul ) Kore'nin Seul
şehrinde, Kore Kültür, Turizm ve Spor Bakanlığı’nın ev sahipliğinde, 16 Kasım
2017 tarihinde toplanmıştır. Bundan bir gün önce de, 12 Üyeli WADA İcra
Kurulu Seul’de bir araya gelmiştir.
Tam gün yapılan ve halka açık olan toplantının gündemi aşağıdadır.
 Rusya Dopingle Mücadele Kurumu’nun (RUSADA) uyumsuzluğunun
devam ettirilmesi;
 Talimat’a Uyumluluk Uluslararası Standart’ının ( ISCCS) kabul edilmesi
ve ISCCS'nin gerektirdiği Dünya Dopingle Mücadele Kodu (Talimat)
değişikliğinin onaylanması;
 Üç Ulusal Dopingle Mücadele Kurumu’nun (NADO) uyumsuz olduklarının
açıklanması;
 Talimat’ın üçüncü gözden geçirme işlemine, Aralık 2017'de başlanmasına
ilişkin onay;
 2018 için % 8 bütçe artışının onaylanması;
 Montreal’in WADA karargahına ev sahipliği yapmasının on yıl daha (20212031) uzatılması ve bu konudaki finansal teklifin kabul edilmesi;
 Laboratuvar Akreditasyon Çalışma Grubu’nun tavsiyelerinin onaylanması.

WADA Başkanı Sir Craig Reedie "Yönetim Kurulu, WADA'yı ve temiz sporun
geleceğini güçlendirmeyi amaçlayan geniş bir yelpazede konuları
değerlendirmiş; alınan önemli kararlar ile Talimat’a Uyumun Gözlenmesi
Programı’nın daha da etkinleşmesi ve 2018 bütçesinin % 8'lik artışı sağlanmıştır.
Kurul kararları bugün WADA'nın etkinliğinin açık bir şekilde tanınması ve
açıkçası, Ajans'ın temiz sporu koruma konusundaki önemi giderek artan
görevinin bir parçası olarak yürütme kabiliyetine güvenoyu vermektedir "
demiştir.

YÖNETİM KURULU, RUSADA'NIN UYGUN OLMAMA DURUMUNUN
SÜRDÜRÜLMESİNİ ONAYLAMIŞTIR.
Kurul, bağımsız Uyum Gözden Geçirme Komitesinin (CRC) önerisi
doğrultusunda, RUSADA'nın uyumda yol göstergesi olan iki kriteri yerine
getirene kadar, Talimat'la uyumsuz kalmaya devam etmesini onaylamıştır.
Kurul, tam şeffaflığın sağlanması adına, önce Rusya Spor Bakanı Pavel
Kolobkov ve Rusya Olimpiyat Komitesi Başkanı Alexander Zhukov'un hakların
iadesine ilişkin temyiz başvurularını değerlendirmiştir. Bundan sonra CRC
Başkanı Jonathan Taylor, itirazla ilgili Komite’nin düşüncelerini Yönetim
Kuruluna bildirerek; özellikle, Rusya'nın yol haritasında henüz tamamlamadığı
iki kriterden söz etmiştir;
1-) Rusya'daki dopingle mücadeleden sorumlu makamların, McLaren
Soruşturması’nda bildirilen sonuçları resmi olarak kabul etmeleri gerektiği;
2-) Rusya Hükümeti'nin, federal soruşturma nedeniyle mühürlenen Moskova
Laboratuvarı'nda bulunan numunelere ve elektronik verilere yetkili kurumların
erişimini sağlamaları gerektiği.
WADA Yönetim Kurulu, bağımsız Pound Komisyonu aracılığıyla Rus atletizm
takımında tespit edilen yaygın doping suçlarını takiben, Kasım 2015'te
RUSADA'nın uyumsuz olduğu kararını almıştı. O zamandan beri WADA ve
ortakları, Rusya'da, ülkenin içinde ve dışında temiz sporcuların korunmasını
sağlayacak, güvenilir ve sürdürülebilir bir dopingle mücadele programı
oluşturmak için çalışmaktadırlar.

YÖNETİM KURULU, TALİMAT’A UYUMLULUK ULUSLARARASI STANDART’INI
ONAYLAMIŞTIR.
CRC Başkanı, Kurul’a WADA'nın Talimat’a uyumu izleme alanında yürüttüğü
faaliyetler konusunda sunum yapmıştır. Bu sunum, özellikle, Talimat’a uyumu
elde etmek, sürdürmek veya tekrar kazanmak için Dopingle Mücadele
Kurumları’na devam eden destek; Talimat’a imza koyarak taraf olanlarla ilgili
uygunluk denetimlerinin yapılması ve Talimat’a Uyumluluk Uluslararası
Standartı’nın (ISCCS) geliştirilmesi hususlarını kapsamakta idi.

Talimat’a Uyumluluk Uluslararası Standartı (ISCCS), İcra Komitesi tarafından
kabul edilmiş; ISCCS'nin gerektirdiği Talimat değişiklikleri Yönetim Kurulu
tarafından da onaylanmıştır. Kısa bir süre içinde yayınlanacak ve 1 Nisan
2018'de yürürlüğe girecek olan ISCCS ve Talimat değişiklikleri, WADA'nın
Talimat’a Uyumluluğu sağlama, sürdürme ve yeniden kazanma yolunda imza
koyan paydaşlarına nasıl destek sağlayacağını şekillendirecektir. ISCCS,
uyumsuzluk durumları için derecelendirilmiş, öngörülebilir ve orantılı bir dizi
yaptırımı da belirtmekte olup; uygunsuzluğun ve sonuçlarının belirlenmesi için
nasıl bir sürecin izleneceğini de açıklamaktadır.
Sporcuların, dopingle mücadele kurallarına yüksek standartlarda uyum
konusunda WADA ile aynı görüşte oldukları belirtilerek, bu nedenle imza koyan
tarafların Talimat'a uyumunun da benzer yüksek standartlarda tutulması
gerekmektedir. Bu durum, Uluslararası Talimat’a Uyum Standartı’na,
sporcuların doğrudan desteği olarak yorumlanmaktadır. Paydaşlarla yoğun bir
müzakere süreci sonunda, altı ay gibi kısa bir sürede sağlam bir Standart
geliştirilmiştir. Bu Standart’ın oybirliği ile onaylanması, WADA paydaşlarının
konuya verdikleri önemin ve dopingle mücadeleye olan bağlılıklarının bir
yansıması olduğunu kabul etmek gerekmektedir.

YÖNETİM KURULU, TALİMAT’A İMZA KOYAN ANCAK UYUMLU OLMAYAN ÜÇ
ÜLKENİN İSMİNİ AÇIKLAMIŞTIR.
Kurul, CRC'nin tavsiyesi üzerine, aşağıdaki üç imzacı ülkeyi Kod'a aykırı
işlemleri nedeniyle uyumsuz olarak bildirmiştir;
1-) Ekvator Ginesi Ulusal Dopingle Mücadele Komitesi, Kod Uyum Anketini
dolduramaması nedeniyle;
2-) Kuveyt Dopingle Mücadele Komitesi, dopingle mücadele programının yapısı
ve içeriği ile ilgili konulardan dolayı;
3-) Mauritius Gençlik ve Spor Bakanlığı Dopingle Mücadele Birimi, Kod’u
uygulamak için Kod’a uyumsuz dopingle mücadele düzenlemelerinden dolayı;
WADA bu kararını, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), diğer Büyük
Turnuva Düzenleyicileri ve UNESCO da dahil olmak üzere paydaşlarına görüş ve
eylemleri için iletmiştir.

YÖNETİM KURULU 2018 YILI BÜTÇESİNİ % 8 ARTTIRMIŞTIR.
2018 yılı için yapılan % 8'lik bütçe artışı ile WADA, kapsama alanını
genişleterek, dopingle mücadele hızı ve erişimini arttıracak çekirdek aktiviteler
gerçekleştirecektir. WADA Yönetimi, paydaşlar ve dünya sporcuları ile birlikte
WADA faaliyetlerinin devamlı olarak geliştirilmesini sağlamak için çalışmalarını
sürdürecektir.

YÖNETİM KURULU, WADA MERKEZİ'NİN MONTREAL'DE KALMAYA DEVAM
ETMESİNİ ONAYLAMIŞTIR.
Hubert Bolduc (Montreal Bölge Başkanı ve CEO'su), Marc Garneau, (Kanada
Ulaştırma Bakanı), Christine St-Pierre’den (Quebec Bölgesi Uluslararası İlişkiler
Bakanı) oluşan bir Kanada heyeti WADA Yönetim Kurulu’nu ziyaret etmiş ve
2031 yılı sonuna kadar WADA Merkezi’nin Montreal’de kalması teklifinde
bulunmuşlardır. Bu teklif Kurul tarafından oybirliğiyle onaylanmıştır. WADA'nın
global merkezi olan karargahı, 2001 yılından beri Kanada/Quebec/Montreal’de
faaliyet göstermektedir.
WADA Başkanı Sir Craig, Kanada makamlarına cömert teklifleri ve Ajans'ın
misyonunu yerine getirmek için en uygun şartları sağlamaya devam etmek için
istekli olmalarından dolayı teşekkürlerini iletmiştir. WADA'nın Montreal'le
yaptığı ikamet sözleşmesinin uzatılması süregiden istikrarın devamını
sağlayacaktır.

YÖNETİM KURULU, TALİMAT’IN GÖZDEN GEÇİRİLME İŞLEMLERİNİ ONAYLADI.
Talimat’ın, temiz sporcuları etkin bir şekilde korumaya devam etmesini ve
dopingle mücadele camiasının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Kurul, bir
Talimat Gözden Geçirme sürecinin başlatılmasını onaylamıştır. Kapsamı,
geçmişteki Kod tadilatlarından daha kısıtlı olacak olan bu inceleme 2017 Aralık
ayında geniş bir paydaş görüşme süreci ile başlatılacak ve Kasım 2019'da
Polonya Katowice'de yapılacak WADA Dünya Spor Konferansı'nda sona
erecektir.
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